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Maxtaxa för fastighetsnära insamling av returpapper från 
flerbostadshus och verksamhetslokaler, Säffle kommun 

Sammanfattning 
Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår att en maxtaxa för fastighetsnära 
insamling av returpapper från flerbostadshus och verksamhetslokaler 
beslutas av kommunfullmäktige i Säffle kommun. 

Bakgrund 
I december år 2020 beslutade regeringen att upphäva producentansvaret för 
returpapper från och med den 1 januari 2022. Ansvaret att samla in och 
återvinna returpapper ska istället övergår till kommunerna.  
 
I Säffle kommun samlas returpapper in via återvinningsstationer från och med 
1 januari 2022. Insamling och återvinning av materialet sker av entreprenör 
på uppdrag av teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål. 
 
En del fastighetsägare erbjuder sina hyresgäster i flerbostadshus och 
verksamhetslokaler fastighetsnära insamling av returpapper. I syfte att 
upprätthålla denna service för dessa båda kundkategorier så planeras en 
auktorisation att skickas ut där entreprenörer får anmäla sitt intresse för att 
leverera insamlingstjänster avseende returpapper i kommunen.  
 
Vid en auktorisation ska beställaren, kommunen, ange en maxtaxa för de olika 
insamlingstjänsterna som ska erbjudas kunderna. Auktoriserade/godkända 
entreprenörer får sedan debitera kunderna enligt denna taxa.  
 

Ärendets beredning 
Förvaltningen har berett ärendet. 

Beslutsunderlag 
Förslag på maxtaxa för fastighetsnära insamling av returpapper från 
verksamhetslokaler och flerbostadshus. 

Förvaltningens ståndpunkt 
Nivån på maxtaxan är satt utifrån att den ska motsvara kostnadsnivån för 
motsvarande restavfallsabonnemang  med avseende på kärlstorlek och 
hämtfrekvens.  
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Maxtaxan bör regleras årligen på samma sätt som övriga abonnemang i 
kommunens renhållningstaxa. 

Konsekvenser 
Säffle kommun fullgör sitt ansvar att samla in och återvinna kommunalt 
avfall och upprätthåller servicenivån för flerbostadshus och verksamheter när 
det gäller insamling av returpapper. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Ett 370 l kärl för returpapper med hämtning varannan vecka kostar 2 002 kr 
exkl moms.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Teknik- och fritidsnämnden föreslår Säffle kommunfullmäktige att anta 
maxtaxa för fastighetsnära insamling av returpapper från verksamhetslokaler 
och flerbostadshus för Säffle kommun att gälla från och med 2022-06-01. 

Helen Halvardsson 
Förvaltningschef 

Veronica Carlsson Ulff 
Handläggare Avfall och renhållning 

 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige i Säffle kommun 

 

Bilaga 1 – Förslag på maxtaxa för fastighetsnära insamling av returpapper 
från flerbostadshus och verksamhetslokaler 
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Förslag på maxtaxa för fastighetsnära insamling av returpapper från 
flerbostadshus och verksamhetslokaler, från och med 1 juni 2022. 

Behållartyp Kärlvolym 
(liter) 

Maxtaxa  
(kr per hämtning) 

Litet kärl ≤ 199 l 32 kr 
Mellan kärl 200-399 l 77 kr 
Stort kärl ≥ 400 l 141 kr 
   
Container - 1 000 kr 
Extra hämtning container - 950 kr 
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Kommunfullmäktige 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 38 Dnr KS/2022:72 

Maxtaxa för fastighetersnära insamling av returpapper från 
flerbostadshus och verksamhetslokal 
Ärendebeskrivning 
I december år 2020 beslutade regeringen att upphäva producentansvaret för 
returpapper från och med den 1 januari 2022. Ansvaret att samla in och återvinna 
returpapper ska istället övergår till kommunerna.  
I Säffle kommun samlas returpapper in via återvinningsstationer från och med 1 
januari 2022. Insamling och återvinning av materialet sker av entreprenör på 
uppdrag av teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål.  
En del fastighetsägare erbjuder sina hyresgäster i flerbostadshus och 
verksamhetslokaler fastighetsnära insamling av returpapper. I syfte att upprätthålla 
denna service för dessa båda kundkategorier så planeras en auktorisation att skickas 
ut där entreprenörer får anmäla sitt intresse för att leverera insamlingstjänster 
avseende returpapper i kommunen.  
Vid en auktorisation ska beställaren, kommunen, ange en maxtaxa för de olika 
insamlingstjänsterna som ska erbjudas kunderna. Auktoriserade/godkända 
entreprenörer får sedan debitera kunderna enligt denna taxa.  
Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår att en maxtaxa för fastighetsnära 
insamling av returpapper från flerbostadshus och verksamhetslokaler beslutas av 
kommunfullmäktige i Säffle kommun. 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll § 59, 2022-04-11.  
Protokoll från teknik- och fritidsnämnden § 6, 2022-01-18. 
Teknik- och fritidsnämndens tjänsteyttrande om maxtaxa för fastighetsnära 
insamling av returpapper från flerbostadshus och verksamhetslokaler, 2021-12-17. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lisbet Westerberg (C): Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag.      
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige antar maxtaxa för fastighetsnära 
insamling av returpapper från verksamhetslokaler och flerbostadshus för Säffle 
kommun att gälla från och med 2022-06-01. 
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__________________ 
2022-05-03 Utdrag till  
Teknik- och fritidsnämnden  
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